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על הולוגרפיה והגשמת חלומות
יובל לניר, תיכון ברנקו וייס ע"ש רבין, מזכרת בתיה

מבוא

בחיי היום-יום אנו רואים את העצמים סביבנו בצורה תלת ממדית ומקבלים זאת כמובן מאליו. למרות זאת אנו עומדים משתאים 

נוכח תמונה הולוגרפית שבמבט ראשון נראית כמו לוח כהה אבל עם תאורה מתאימה וכאשר אנו משנים את זווית הצפייה, הלוח 

הכהה "נפתח" ומציג לנו דמות תלת-ממדית באיכות של עצם אמיתי. 

איור 1:  הולוגרמה שרשם האמן שמעון המאירי. מימין לוח כהה )ועל הזכוכית משתקפת דמות מחבר המאמר(. בתאורה ומזוויות מתאימות מופיעה 
ההולוגרמה )משמאל(.

במאמר זה אנסה לקרב את הקורא לנושא ולהראות כיצד אפשר להסביר את התופעה באמצעות הפיזיקה של התאבכות גלים ושל 

סריג עקיפה. בנוסף אתאר כאן את ההיבטים המעשיים של רישום הולוגרמות, אלו שכבר קיימות ואלו שפיתוחן ממתין מעבר לפינה.
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הולוגרמה מהי )ומה נחשב בטעות להולוגרמה(

מקור השם הולוגרמה הוא יווני, ופירושו רישום שלם )הולו - שלם, גרמה - רישום(.

נשמר  המצולם  המרחב  על  התלת-ממדי  המידע  שכל  כך  התאבכות,  באמצעות  הנוצרת  תלת-ממדית  תמונה  היא  הולוגרמה 

כי ההולוגרמה שומרת מידע על העומק היחסי של חלקי  דומה מאוד לצפייה באובייקט המקורי,  בהולוגרמה. צפייה בהולוגרמה 

האובייקט המצולם )פאזה יחסית של האור המגיע מהאוביקט המצולם( ועל עוצמת האור המגיע מהעצם. 

לפני שנצלול לתחום ההולוגרפיה, אזכיר שקיימות שיטות נוספות ליצירת דמות תלת-ממדית. קולנוע תלת-ממדי )כמו בסרט אווטר 

הזכור לטוב( מסתמך על הראייה התלת-ממדית של הצופה. כזכור, כאשר אנחנו מסתכלים על עצם, כל עין רואה את העצם בזווית 

סרטים.   2 בו-זמנית  מוקרנים  תלת-ממדי  בקולנוע  העומק.  תחושת  ונוצרת  למרחק  בזווית  השוני  את  "מתרגם"  המוח  שונה, 

הטכנולוגיות המיושמות בקולנוע כזה )מקרנים ומשקפיים( יוצרות מצב שבו כל עין מקבלת תמונה מזווית קצת שונה, מה שיוצר את 

תחושת העומק. בעבר היו המשקפיים המיוחדים בעלי מקטבים ניצבים, כאשר המקרנים שידרו כל סרט בקיטוב המתאים, וכך כל 

עין קיבלה את הקיטוב המיועד לה. היום ההפרדה מתבססת על חסימה אופטית של משקף אחד, בזמן שהשני פתוח. הפעולה 

מתבצעת בתדירות גבוהה, ודבר זה יוצר תחושת רציפות בכל עין.

שיטה אחרת מיושמת על ידי ֵתאטרון הקסם השחור )או "פירמידת הפלא"(, והיא מבוססת על יצירת דמות מדומה במראה מאוביקט 

הנע על רקע כהה, דבר היוצר תחושה של דמות תלת-ממדית המרחפת בחלל. 

לא נשכח כמובן את הגלויות התלת-ממדיות, שם מנסרות קטנות המודבקות על כל התמונה אחראיות לראיית התמונה מזוויות 

 שונות.

כל השיטות הללו, יפות ומלהיבות ככל שיהיו, מבוססות על "הטעיה" של מערכת הראייה האנושית ולא על יצירת דמות )באמצעות 

תבנית התאבכות( המשמרת את המידע הפיזיקלי על העומק באמצעות הפאזה היחסית של האור המגיע אל המתבונן. 

קצת על הפיזיקה של הולוגרמה
הבסיס

שני מושגי בסיס שולטים בעולם ההולוגרפיה - התאבכות וקוהרנטיות של גלי אור. כידוע, התאבכות בונה תיווצר בנקודות במרחב 

שאליהן מגיעים ממקורות שונים גלים מחזוריים בעלי אותו אורך גל באותה הפאזה )סופרפוזיציה בונה(. 

קוהרנטיות: שני מקורות גלים הם קוהרנטיים כאשר לגלים היוצאים מהם יש תדירות קבועה והפרש הפאזה בין הגלים הוא קבוע. 

לצורך הדיון הנוכחי נזכיר שלייזר הוא מקור של אור בעל אורך גל קבוע, מונוכרומטי, אבל תכונה זו בלבד אינה מספיקה )גם מנורות 

גז יכולות לספק אור מונוכרומטי(. הקוהרנטיות היא הדבר שהופך את הלייזר למקור אור המאפשר יצירה של הולוגרמה - הקרינה 

הנפלטת מהלייזר היא בעלת פאזה אחידה!

הולוגרמה נרשמת כהתאבכות בין שתי אלומות - אלומת ייחוס ואלומת אוביקט. מקורן של שתי האלומות בקרן לייזר אחת המפוצלת 

לשתי קרניים. בנקודת הפיצול שתי הקרניים קוהרנטיות )יש להן אותה הפאזה(, אך בהמשך הדרכים שעוברות האלומות אינן שוות 

באורכן, והקוהרנטיות בין שתי האלומות לא נשמרת עד אין סוף.

זמן הקוהרנטיות הוא הזמן המרבי שבו הגלים שומרים על מידת קוהרנטיות מסוימת. 

ניתן  הגל.  נוסחת  פורייה של  ידי טרנספורם  על  ומחושב  הגל  של  )התפלגות(  התדירויות  ספקטרום  ברוחב  תלוי  הקוהרנטיות  זמן 

להגדיר את זמן הקוהרנטיות כהופכי לרוחב אופייני של רוחב ספקטרום התדירות של הגל:

v
1
T=x 	

https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%98%D7%A8%D7%A0%D7%A1%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%9D_%D7%A4%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%99%D7%94
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עדיין  המאפשרת  יחסי(  פאזה  )הפרש  קוהרנטיות  של  כזו  מידה  על  שומרים  גלים  שבו  המרבי  המרחק  הוא  הקוהרנטיות  אורך 

התרחשות של התאבכות על הפילם. את אורך הקוהרנטיות מחשבים כזמן הקוהרנטיות כפול מהירות האור. 

לפי הגדרה זו, אורך הקוהרנטיות הוא המרחק שעובר הגל במשך זמן הקוהרנטיות:

v· c cL T= =τc 	

כאשר c מסמל את מהירות האור.

המשמעות היא שככל שתחום התדירויות )מסביב לערך המרכזי( צר יותר, נקבל מרחק קוהרנטיות גדול יותר. ככל שמרחק הקוהרנטיות 

גדול יותר, כך אפשר לקבל התאבכות, גם כאשר הפרש הדרכים בין אלומת הייחוס לאלומת הגוף גדול יותר.

נדגים זאת: במעבדה השתמשנו בלייזר Verdi DPSS CW V-6  בעל אורך גל של  532nm )צבע ירוק(. במפרט הטכני מצהירים 

. חישוב אורך הקוהרנטיות על סמך נתון זה ייתן: v ≤ Mhz5T היצרנים שרוחב הפס של הלייזר 

L · c
·10
· m60
5
3 10

6

8
= =τ =c 	

ניתן לבצע בעזרת הלייזר רישום הולוגרמות בלי לדאוג להפרשי  2x4 מטר,  זה, בשולחן אופטי שמידותיו  לכאורה על סמך חישוב 

הדרכים בין אלומת הייחוס לאלומת הגוף. בפועל התנאים שבהם נמדד רוחב הפס במפעל המייצר את מכשיר הלייזר אינם ברורים, 

ובכל תכנון של מערך רישום יש לוודא )בעין( התרחשות של התאבכות בין שתי האלומות.

לוח אזורי פרנל

ניתן להבין את תהליך הצילום של הולוגרמות כאשר מסתכלים על תופעת ההתאבכות הנוצרת על לוח צילום במפגש בין גל כדורי 

היוצא ממקור נקודתי ובין גל מישורי )כמתואר באיור 2(. הגל הכדורי נפלט או מפוזר ממקור A הנמצא במרחק ”a“ מלוח הצילום, 

והגל המישורי נראה באיור מגיע מצד שמאל. 

נניח כי אורך הגל הכדורי זהה לאורך הגל המישורי, והם נמצאים באותו מופע במקום שבו נמצא המקור הנקודתי A. פירוש הנחה זו 

הוא שקיימת קוהרנטיות בין שני הגלים ועל הלוח תיווצר תבנית התאבכות כתוצאה מהסופרפוזיציה של שניהם. 

.Pm נבחן את התנאי להתאבכות בונה של שני הגלים בנקודה

איור 2: תופעת ההתאבכות הנוצרת על לוח צילום במפגש בין גל כדורי היוצא ממקור נקודתי ובין גל מישורי

http://stwww.weizmann.ac.il/lasers/laserheb/Ch-10/F10s1p1.asp


19"תהודה", כרך 35, חוברת מס' 1

התאבכות בונה תיווצר בנקודה זו כאשר הפרש דרכים מנקודה A לנקודה Pm יהיה כפולה שלמה m (...,m=1,2,3,4) של אורך הגל 

: λ

AP AO m–m λ= 	AO = a 	

על הלוח יתקבלו מעגלים קונצנטריים כמו שמקבלים בניסוי בעקיפה בחריר עגול.

רדיוסי המעגלים ניתנים לחישוב על פי משפט פיתגורס:

a mR a2 2 2+ = + λm ^ h 	

כאשר מחלצים את הרדיוסים, ובהנחה שאורך הגל λ קטן מאוד ביחס למרחק מהלוח a, מקבלים:

R a m ·m ma a
m ma2 2 1 2 22 2 .= +λ λ λ λ λ= +m ^ ah k 	

מנוסחה זו רואים כי היחס בין ריבועי רדיוסים עוקבים הוא יחס בין מספרים שלמים עוקבים:

R
R

m
m 1

2

2
m 1 = ++

m
	

פרנל אזורי  לוח   - הגל  אורך  של  גודל  מסדר  הוא  שלהן  שהעובי  לסירוגין  וחושך  אור  של  טבעות  תתקבל  סדרת  הלוח   על 

(Fresnel Zone Plate). אם נקרין באופן זה על גבי לוח צילום, נקבל סדרה של מעגלים כהים, ובינם חריצים שדרכם ניתן להעביר 
קרינה )המרחק בין החריצים הולך וקטן ככל שמתרחקים מהמרכז(.

איור 3 : לוח אזורי פרנל )בהגדלה ניכרת(

יצירת דמות באמצעות לוח אזורי פרנל/הולוגרמה של נקודה

 N* = 100-700( ניזכר כעת בפיזיקה של סריג עקיפה - אוסף של סדקים ישרים, מקבילים, הנמצאים במרחקים שווים זה מזה

סדקים למילימטר(. 

נוסחת הסריג מקשרת בין צפיפות הקווים )N*( ואורך הגל )λ( לזווית שבה ייווצרו קווי מקסימה; התאבכות בונה מכל הסדקים תהיה:

( ) ·sin nN1 nθ λ= 	
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בשונה מסריג עקיפה רגיל, בלוח אזורי פרנל יש קווים צפופים, מעגליים )בעלי מרכז משותף(. כאשר מקרינים על הלוח גל מישורי 

בעל אותו אורך גל )אלומת ייחוס( כמו זה של הגל שהשתמשנו בו ברישום, מתקבלת כתוצאה מההתאבכות נקודה המהווה את 
הדמות של המקור הנקודתי ההתחלתי.1

אפשר לדמות זאת לעדשה קמורה. בעדשה קמורה התמקדות האור בנקודה אחת )מוקד( היא תוצאה של שינוי הדרגתי בשיפוע פני 

העדשה )ביחס לציר האופטי( ההולך וגדל ככל שמתרחקים ממרכז העדשה )איור 4 מימין(. 

איור 4: מימין מיקוד קרני האור בעדשה קמורה. משמאל: מיקוד ההתאבכויות  בלוח אזורי פרנל

מנוסחת הסריג 1( נובע שככל שהמרחק בין הקווים, N*, קטן, גדלה הזווית שבה נוצרת התאבכות בונה בין הגלים. ולכן בלוח פרנל 

השינוי בצפיפות הקווים דומה להשפעת השינוי בשיפוע פני העדשה: ככל שהמרחק בין 2 קווים קטן יותר, הזווית שבה יצרו הקרניים 

התאבכות בונה תגדל )איור 4 משמאל(. 

n... נמצאת בנקודה הממוקמת במרחק “a” ממרכז הלוח, ודבר זה  1 3=^ h נקודת המפגש )במרחב( של כל ההתאבכויות הבונות 

יוצר בנקודה זו דמות ממשית של מקור האור ששימש להתאבכות בין הגל המישורי לגל הכדורי. 

באופן מעשי מקבלים מיקוד של האור - דמותו של המקור הנקודתי. הדמות משמרת לא רק את מיקומו של מקור האור; עוצמת 

האור שהדמות מקרינה נמצאת ביחס ישר לעוצמה של מקור האור המקורי.

ממקור אור נקודתי לעצם 

 המעבר מלוח אזורי פרנל של מקור אור נקודתי, להולוגרמה מזכיר את המעבר מדמות של עצם נקודתי לדמות של עצם "רב-נקודתי". 

אם במקום מקור אור נקודתי יחיד, יהיו מספר מקורות )כולם קוהרנטיים עם הגל המישורי(, הרי שתבנית ההתאבכות שתתקבל על 

לוח הצילום תשמר גם את עוצמת האור המגיע מכל נקודה וגם את מרחקה של כל נקודה ממנו )איור 5 מימין(. 
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איור 5: הולוגרמה של "עצם רב נקודתי". משמאל הגדלה של פלטת צילום שעליה נרשמו 4 מקורות נקודתיים.

ניתן לומר שכאשר תוקרן אלומת הייחוס לעבר תמונת ההתאבכות המתקבלת מנקודות )רציפות( הנמצאות על פני גוף תת-ממדי 

כלשהו, תשוחזר דמותו התלת-ממדית של העצם.

אם רוצים לתאר את היווצרות ההולוגרמה באופן מדויק יותר, יש להביא בחשבון מספר גורמים: 

❒ העצם הנרשם בהולוגרמה מוקרן באלומת האוביקט, העצם כולל הרבה )אינסוף( נקודות המחזירות קרינה לפלטת הצילום, שם 	

נוצרות הרבה )אינסוף( התאבכויות עם אלומת הייחוס. 

❒ על פלטת הצילום נוצרים הרבה )אינסוף( "לוחות פרנל", כל אחד במרכז שונה ובעוצמה שונה. 	

❒ בכל נקודה ונקודה על לוח הצילום נוצרת סֵכמה )סופרפוזיציה( של הספק הקרינה שנתרם לאותה נקודה על ידי כל אחד מלוחות 	

הפרנל. 

❒ על לוח הצילום יש מאות אלפי גרגרים של הלידי כסף )עוד על הלידי כסף - בהמשך(. כל גרגיר כזה עובר ראקציה בהתאם לאנרגיה 	

שהוא קולט )הספק כולל כפול זמן חשיפה( ומשחיר. מידת ההשחרה של כל גרגיר )אחרי הפיתוח( מייצגת את האנרגיה הכוללת 

של האור שנבלע על ידי הגרגיר. 

❒ הולוגרמה 	 תמונת  נקבל   - שטח(  ליחידת  נפרדים  גרגירים  )יותר  יותר  וצפופים  קטנים  יהיו  הכסף  הלידי  של  שהגרגירים  ככל 

מפורטת וחדה יותר.

גוונים של   50( וכהים פחות  יותר  אם כך פלטה שנרשמה עליה הולוגרמה, נראית לאחר הפיתוח כמשטח שיש בו אזורים כהים 

אפור...(. במיקרוסקופ נגלה משטח מנומר, נקודות כהות מאוד, נקודות כהות פחות ונקודות חיוורות )איור 6(. 

איור 6: חלק מפלטה מפותחת מתחת לעינית המיקרוסקופ
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למרות שהרישום האינדיווידואלי של הלוח )אזורי פרנל( נעלם והתמזג עם הרישום של לוחות אחרים, כאשר מוקרנת הפלטה על ידי 

אלומת שחזור הזהה לאלומת הייחוס - כל לוח )אזורי פרנל( שנרשם על פלטת הצילום יוצר את הדמות הנקודתית שלו באופן עצמאי 

ובלתי תלוי בנקודות אחרות. המנגנון המתמטי שמסביר את ה"חילוץ" של הלוחות )אזורי פרנל( הנפרדים מתוך הרישום הכולל, הוא 

התמרת פורייה1. 

התאוריה של רישום הולוגרמות

רישום הולוגרמה נעשה ע"י קרן לייזר המפוצלת )ומורחבת( ל-2 אלומות אור קוהרנטיות. אלומה אחת עוברת ישר ללוח הצילום 

 .)Object Beam - (, אלומה שנייה פוגעת בגוף המצולם ומוחזרת ממנו ללוח הצילום )אלומת גוףReference Beam אלומת ייחוס(

כשיש )או כשמתאפשרת או כשמתקיימת( שמירת קוהרנטיות, האלומות מתאבכות על לוח הצילום. 

איור 7: רישום הולגרמה

פלטת הצילום המשמשת לרישום הולוגרמות עשויה מלוח זכוכית )או פילם המקובע בין 2 לוחות זכוכית( המרוחה בשכבה דקה של 

אמולסיה2 כמו בסרטי צילום, האמולסיה מכילה גרגרים של הלידי כסף3, המגיבים בעת בליעה של אור ומשחירים בתהליך הפיתוח. 

כדי לרשום קווי התאבכות שהמרחקים ביניהם הם מסדרי גודל של אורך גל, חייבים הגרגרים של הלידי הכסף להיות קטנים בהרבה 

מהגרעינים שעושים )עשו...( בהם שימוש בסרט צילום רגיל. הדבר מחייב הכנה של האמולסיה בהתאם לנוסחה מדויקת )או שימוש 

בלוחות צילום המיוצרים במיוחד לצורכי רישום הולוגרמות(.

שחזור הולוגרמה 

פיתוח הפילם )או לוח הזכוכית( לאחר הרישום נעשה באותו האופן שבו פותחו סרטי צילום בעבר - טבילה של הלוח/פילם בקערות 

שבהן יש מפתח )בסיס(, עוצר )חומץ( ומקבע. לאחר פיתוח הפילם שעליו נרשמה ההולוגרמה, לא ניתן לראות בו דמות, אלא רק 

אזורים כהים יותר או פחות. כאשר מאירים את הפילם המפותח באלומת שחזור, מאותה זווית של אלומת הייחוס ובאותו אורך גל4, 

נוצרת כפי שהוסבר קודם לכן דמות הגוף המצולם. המקום שבו מתקבלת הדמות הוא המקום היחסי לפילם שבו היה הגוף המקורי.

מומלץ המאמר של ירון גרוס באתר של מכון דווידסון. המאמר כולל הפניה והסבר לעבודה עם המדמה של Phet. אל תוותרו על המשחק בגלים!  1
תערובת של שני נוזלים, שאינם מתערבבים או ממסים זה את זה.  2

הליד כסף הוא תרכובת הנוצרת בין כסף והלוגנים. הלידי כסף עוברים ראקציה כאשר קרינה אלקטרומגנטית )באורך הגל המתאים( פוגעת בהם. לאחר הראקציה,   3
כאשר הליד הכסף מעורב במפתח )נוזל בסיסי( הוא משחיר, וזה הבסיס לסרטי הצילום.

כך היה בהתחלה )1962(, כיום מקובלות שיטות רישום המאפשרות שיחזור הולוגרמה באור לבן.  4
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הדמות המתקבלת היא תלת-ממדית, וכאשר משנים את מיקום עיני הצופה ביחס לפילם, רואים תמונה של הגוף המצולם מזווית 

שונה כאילו מסתכלים על האוביקט דרך חלון שגודלו כממדי לוח הצילום. 

שני גופים
מצולמים להולוגרמה

אלומת 
גוף

לוח 
צילום

אלומת 
ייחוס

חזית גל 
מישורית

אלומת 
לייזר 
פוגעת

שני גופים
מצולמים להולוגרמה

אלומת 
גוף

לוח 
צילום

אלומת 
ייחוס

חזית גל 
מישורית

אלומת 
לייזר 
פוגעת

איור 8: מימין - רישום של הולוגרמה , משמאל - שחזורה

 Wave front( המקורית  הגוף  אלומת  של  הגל  חזית  את  מחדש  בונה  משחזרת  אור  באלומת  ההתאבכות  רישום  הקרנת 

 .)Reconstruction

חשוב לציין שכל חלק מפלטת הצילום המפותחת מכיל את כל המידע על העצם, ולכן אם חותכים )שוברים( קטע מההולוגרמה 

המצולמת ומשתמשים בו לשחזור התמונה, מקבלים עדיין את כל הדמות. במקרה כזה הדמות תתקבל בגזרת ראייה צרה יותר - 

כאילו אנו צופים בגוף דרך חלון קטן יותר.

התפתחות ההולוגרפיה

בשנת 1933, עם עליית השלטון הנאצי, עזב ד"ר דניס גאבור, מדען הונגרי 

ממוצא יהודי, את האוניברסיטה של ברלין ועבר לבריטניה. שם בשנת 1948, 

המתקבלות  התמונות  באיכות  ושיפור  להגדלה  פתרון  חיפש  כאשר 

ממיקרוסקופ אלקטרוני, עלה בדעתו הרעיון של צילום הולוגרפי. הוא הציג 

את הרעיון ואת החישובים שהראו שרעיון כזה אכן ישים. כאשר גאבור הציג 

ניסה  את רעיונותיו, לא נמצא מקור אור מתאים לביצוע הניסיונות. גאבור 

לא  האור  עוצמת  אך  ומסננים,  יאנג(  שעשה  )כפי  חריר  דרך  אור  להעביר 

הייתה מספיקה כדי לרשום הולוגרמה טובה.

בשנת 1954 מדען סובייטי צעיר, יורי ניקולביץ דניסיוק, קיבל השראה מספר 

מדע בדיוני שבו הופיעה דמות תלת-ממדית של חייזר שצצה מתוך דיסק 

וב-1958, כאשר  גאבור  רעיונותיו של  לפתח את  דניסיוק המשיך  מסתורי. 

הוא משתמש במנורת אדי כספית5, החל לרשום הולוגרמות. 

ב-1960 הומצא הלייזר שהיווה מקור של אור קוהרנטי בעוצמה טובה, והצילום ההולוגרפי הפך לאפשרי. 

רדאר  לצילום  מתקדמות  שיטות  בפיתוח   1962 בשנת  שעסקו  מישיגן,  מאוניברסיטת   (Leith & Upatniek) ואופטניקס  ליית 

קשה למצוא מידע רב על נסיונות מוקדמים אלו )דווחו בתרשורת הסובייטיצ בימי המלחמה הקרה(. ואחולם ברור שגם אם דניסיוק הצליח לייצר אור מונוכרומטי   5
ברמה סבירה, הרי שכדי לקבל אור קוהרנטי בפאזת גל שווה, היה עליו מן הסתם להעביר את האור דרך חריר קטן, ובכך להגביל שוב את עוצמת האור.

איור 9: ניסיונות ראשונים לרישום הולוגרמה )גאבור 1948(
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תלת-ממדי (side - reading radar) עבור צבא ארה"ב )ייתכן שלצורך יישום במטוסי הביון U2(, נתקלו במאמר של גאבור. מתוך 

סקרנות החליטו לבדוק יישום של צילום הולוגרפי "מהצד" )לפי השיטה שפיתחו לראדר הצבאי( תוך כדי שימוש בתאורת לייזר. הניסוי 

הצליח ופרץ את הדרך לשיטות נוספות של צילום הולוגרפי מבוסס לייזר. 

גאבור קיבל את פרס נובל לפיזיקה על המצאת ההולוגרמה בשנת 1971. 

בתחילה הוגבל שחזור ההולוגרמה לאור מונוכרומטי )לייזר(, מאותו אורך גל שבו נרשמה הולוגרמה. בהמשך פותחו שיטות לרישום 

הולוגרמות הניתנות לשחזור באור רגיל )לדניסיוק הסובייטי היה חלק חשוב בפיתוח שיטות אלו(. תיאור השיטות האלו חורג מההיקף 

של המאמר, הקורא המתעניין ימצא בסוף המאמר לינק לאתר הסוקר מספר שיטות כאלו. 

רישום הולוגרמה - היבטים מעשיים

בנוסף לדרישה לקרינה מונוכרומטית, קוהרנטית ובעלת עוצמה גדולה )לאחר הרחבת האלומה וההחזרה מהאובייקט המצולם, רק 

חלק קטן מההספק של הלייזר מגיע ללוח הצילום( וללוח צילום שעליו גרגרי הלידי כסף זעירים, קיימים תנאים נוספים הדרושים 

לרישום מוצלח ומדויק של הולוגרמה. 

ראשית, במשך כל זמן הרישום על האובייקט המצולם והפילם להיות יציבים לחלוטין. תזוזה או רעד קטנים ביותר )מסדר גודל של 

אורך הגל( ייצרו קווי התאבכות "מרוחים" שלא יאפשרו לשחזר את הדמות. על מנת לאפשר יציבות ברמה כזו, ממוקמות מעבדות 

לרישום הולוגרפי במרתפים עמוקים, הרחק ככל האפשר מנתיבי תחבורה. מערך הרישום הכולל את הלייזר, את האובייקט המצולם 

טונות.  למספר  להגיע  יכולה  שמסתו  כבד  אופטי  שולחן  אל  מגנטיים  מצמדים  ו\או  ברגים  בעזרת  מקובע  הצילום,  לוח   ואת 

כמו כן חשוב לקצר את משך זמן הרישום למספר שניות ספורות, ואם עוצמת הלייזר מאפשרת זאת - אף לחלקי שנייה.

איור 10: שולחן אופטי ומערכת לייזר )מטעמי בטיחות קרן הלייזר בגובה קטן ואחיד מעל השולחן(

ואולם לא די גם בתנאים אלו. כדי להגיע לתוצאות הטובות ביותר רישום ההולוגרמות כרוך בהוספת עדשות, מראות, מפצל קרן 

 ומחסומים. 

המעבר מה"פשוט" ל"מדויק" כרוך בפעולות רבות שנוכל לעמוד עליהן בקצרה:

❒ הקפדה על בטיחות כדי לוודא שקרינת לייזר עוצמתית לא תגיע לעין שלנו. 	

❒ תכנון מדויק של מסלול קרני האור, תוך כדי שימוש במראות מלוטשות, מפצל, עדשות וכולי.	
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איור 11: קווי התאבכות )פרינג'ים( מבעד לעדשת המיקרוסקופ

❒ הרחבה יעילה של קרן הלייזר )הקרן היוצאת מהלייזר דקה ביותר ואינה יכולה לכסות את כל האובייקט( כך שתהפוך לאלומת ייחוס 	

מקבילה.

❒ בדיקה של אורך הקוהרנטיות על ידי בדיקה של יציבות הפרינג'ים בעזרת מיקרוסקופ. 	

❒ בדיקה של הספק הלייזר )שמגיע ללוח הצילום( והשגת איזון בין העוצמות של שתי האלומות. 	

❒ יש לחשב ולמדוד את זמן החשיפה )בהתאם להספק של הלייזר ולרגישות לוח הצילום(,	

❒ יש למצוא את הזווית המיטבית בין שתי האלומות.	

❒ צריך למנוע "לכלוכי אור" כדי שלא יוחזרו ויגיעו ללוח הצילום. 	

מכל זה עולה שרישום הולוגרמה באיכות סבירה צריך להיעשות במעבדת אופטיקה מצוידת היטב. בנוסף לפני שרושמים הולוגרמה 

יש לתכנן, לחשב, לערוך, לבדוק ולנסות שורה ארוכה של מרכיבים, דבר הכרוך בזמן רב ובמציאה של איזונים עדינים. 

יישומי הולוגרפיה

רבים מאתנו נתקלו בעבודות של אומני הולוגרמה. אמנים אלו הם בראש ובראשונה פיזיקאים שהתמחו ברישום הולוגרמות ובפיתוח 

 .)http://holoart.co.il/( ההיבט האמנותי/סיפורי של הצילום. בארץ מוכר בתחום זה האמן שמעון המאירי

הולוגרפיה מסוג אחר לגמרי משמשת כדי לאתר דפורמציות מיקרוסקופיות במשטחים ששלמותם קריטית כגון כנפי מטוס או להבי 

טורבינה. צילום הולוגרפי של משטח חלק יצור תבניות התאבכות עגולות וסגורות. הגדלה של תבנית התאבכות והשוואתה לתבנית 

קודמת תאפשר לאתר גם את השינויים הקטנים ביותר בסדר הגודל של אורך הגל.

מאתנו  אחד  כל  נושא  הולוגרפיה  של  הנוסף  השימוש  את 

לסטנדרט  הפך  בזיופים,  למאבק  בהולוגרמה  שימוש  בארנקו. 

להיות  יכול  בהם  שהשימוש  או  ליוקרתיים  הנחשבים  במוצרים 

מסוכן כאשר הם מזויפים - כרטיסי אשראי ותרופות. ההולוגרמה 

יחסית(  )רך  אלומיניום  פס  היא  האשראי  לכרטיס  שמודבקת 

שעליו הוטבעה )בלחץ רב( תבנית ההתאבכות. תבנית שהועברה 

מפלטת הצילום לתבנית שלתוכה נוצקה מתכת קשה המשמרת 

את פסי ההתאבכות כבליטות זעירות. כאשר מאירים את כרטיס 

האשראי שלכם באלומת אור חזקה מהכיוון המתאים, תתגלה 

שאתם  שהכרטיס  שתעיד  התלת-ממדית  התמונה  לכם 

מחזיקים יצא ממוסד שיש לו יכולת לייצר )או לרכוש( הולוגרמות 

איור 12: הגדלה של תבנית התאבכות של משטח שהתגלתה בו דפורמציהכאלו...

http://holoart.co.il/
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העתיד )כבר כאן?(

את  לחלק  ניתן  הכוכבים.  מלחמות  של  הסרטים  בסדרת  למשל  שראינו  כמו  הולוגרמה  סרטי   - נעות  להולוגרמות  מכוון  העתיד 

ההולוגרמה הנעה לשתי רמות. הרמה הראשונה - סרטי הולוגרמה. כמו שסרט מורכב מצילומים יחידים שמתחלפים בקצב שהוא 

אתגר  זה  מהיר.  בקצב  שמתחלפות  התאבכות  תבניות  של  "סרט"  ליצור  ניתן  גם  כך  האנושי,  המוח  של  ההפרדה  מיכולת  מהיר 

טכנולוגי קשה מאוד להפקה. בקצב של 24 רישומי הולוגרמה בשנייה6, דרושים 1,440 רישומי הולוגרמה לדקה אחת! 7,200 לסרט 

הולוגרפי של 5 דקות. כמי שרשם מספר הולוגרמות פשוטות, המופע ההולוגרפי שמתרחש בדובאי, ממלא אותי התפעלות.

חברת Real view היושבת ביוקנעם לוקחת את יישומי ההולוגרפיה צעד קדימה - "הולוגרמה חיה". היישום שהציגו - תצוגה של 

אברי גוף פנימיים - עיבוד נתונים תלת-ממדיים המתקבלים ממערכות סקירה בזמן אמת לתצוגה חיה ש"צפה" בחלל. הרופא יכול 

לראות את הלב הפועם מכל צדדיו, להפוך אותו, "לחתוך" וללמוד באופן בלתי אמצעי מה קורה בזמן אמת באיבר שהוא סוקר. נתוני 

מערכת הסורק מועברים לאלגוריתם שמתרגם אותם לתבנית התאבכות )שהייתה נוצרת על לוח צילום לו היינו מבצעים רישום 

הולוגרפי של האיבר הנסרק(. האתגר המרכזי במערכת כזו הוא ליצור תבניות התאבכות דינמיות באמצעות שדה חשמלי/מגנטי 

.)5 · 10–7 m( ברזולוציה/עובי קו מסדר גודל של אורך גל

במקום סיכום - כמה מילים על חלומות והגשמתם 

לפני מספר שנים, כאשר לימדתי בבית הספר עמק חרוד, התקשרו אלי ממוזאון בית שטורמן הסמוך: "שלום, זה המורה לפיזיקה? 

אנחנו מעמידים תערוכה של הולוגרמות, אולי תרצה להביא את הכיתה שלך לביקור?". קפצתי למוזאון כדי להבין על מה מדובר, 

זרמו  ובהמשך  ומכוון את התאורה. נשארתי אתו במוזאון כל אותו ערב  ופגשתי שם את שמעון המאירי תולה את העבודות שלו 

תלמידי הפיזיקה מכל הכיתות לתערוכה ואף נערך שם ערב מגמה בהשתתפות ההורים. השעות שביליתי במחיצתו של שמעון 

מילאו אותי התפעלות, סקרנות )מה הפיזיקה מאחורי ה"טריק"?( ורצון עז להתנסות הלכה למעשה ברישום הולוגרמות.

)מרכז תכנית  לויט  אותי לבקש מפרופ' שמעון  הולוגרמות הביא  והחלום לרשום  רוטשילד–ויצמן,  אותי לתכנית  הובילה  הסקרנות 

הפיזיקה בתכנית רוטשילד-ויצמן( לעשות את הפרויקט שלי בהתנסות מעשית ברישום הולוגרמות. פרופ' לויט המופתע )"כבר לא 

חוקרים אצלנו את הנושא"( שידך אותי ואת עמיתי אריק גולד לפרופ' אשר פיזם שמכיר את התפתחות ההולוגרפיה מראשיתה. 

פרופ' פיזם הנחה אותנו הן בפיזיקה העדינה של ההולוגרפיה והן בסיפורים המרתקים שמאחורי ההתפתחויות הטכנולוגיות שחלו 

בתחום זה. בהנחייתו ובהדרכת ד"ר דוד פרי נכנסנו בקיץ 2015 למעבדת אופטיקה הנמצאת במרתף עמוק של המחלקה לפיזיקה 

במכון ויצמן והתחלנו בעבודה המעשית. במהלך שבועיים רשמנו הולוגרמות על גבי 85 לוחות, רוב ניסיונות הרישום לימדו אותנו מה 

לא לעשות וכיוונו אותנו כיצד לשפר את המערך. יצאנו מהמרתף ובידינו מספר ניכר של הולוגרמות מסוגים שונים. 

 

 rainbow איור 12: מימין: אריק בודק במיקרוסקופ קיום התאבכות במישור לוח הצילום )פקרינג'ים(, בדיקה הכרחית לפני כל רישום, משמאל: הווגרמת
שרשמנו במעבדת האופטיקה

24 frames per second בסרטי קולנוע קצב החלפת התמונות הוא  6

https://www.youtube.com/watch?v=5CqUYBopWLs
https://www.youtube.com/watch?v=AIj2xEd_z78
http://realviewimaging.com/
https://www.youtube.com/watch?v=AIj2xEd_z78
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מתוך הגשמת חלום ראשון צמח חלום חדש - לחזור למעבדה בראש קבוצת מורים כדי להעביר את הידע שצברנו למורים נוספים, 

מה שאולי יוביל בעתיד להתנסות של תלמידים בפעילות הזו שמשלבת תאוריה עם ניסיון מעשי בפיזיקה מדויקת7.

מידע נוסף

למי שרוצה להמשיך וללמוד את הנושא )בעברית( - מובאות כאן 2 המלצות.

לייזרים ויישומיהם/רמי אריאלי/המחלקה להוראת מדעים

התפתחות הלייזר היא הבסיס להתפתחות הרישום ההולוגרפי. כל מי שרוצה להעמיק בנושא הולוגרפיה צריך להכיר את הלייזרים 

לסוגיהם השונים )רציף, פולסים( קצת יותר לעומק, במיוחד במה שקשור לקוהרנטיות. ספרו של ד"ר אריאלי מאפשר היכרות עם 

התכונות של הלייזרים השונים. בסוף הספר יש פרק על הולוגרמות )ועל כריכת הספר - הולוגרמה מקסימה(.

צעדים ראשונים בהולוגרפיה

תוצר הפרויקט של אריק גולד ושלי. באתר תוכלו למצוא בהרחבה את החלק התאורטי, סקירה של סוגי הולוגרמות וכן הסברים 

לסדנת  כהכנה מתוקשבת  נועד לשמש   )/https://sites.google.com/site/preholo530a( הולוגרמה. האתר  רישום  לתכנון מערך 

רישום הולוגרמות.
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